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ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০০৫.২০.৯০ তািরখ: 
৩১ জা য়াির ২০২১

১৭ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেররঅথবছেরর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল (NIS)  (NIS) কমকম--পিরক নাপিরক না   সংেশাধন বকসংেশাধন বক  রণরণ
সেসে ।।

: বািণজ  ম ণালয় ক ক জাতীয় াচার কৗশল ২০২০-২১ এর ২য় মািসক অ গিত পযােলাচনা কমশালার
িনেদশনা

উপ  িবষয় ও ে  উে িখত পে র ি েত জানােনা যাে  য, আমদািন ও র ািন ধান িনয় ক দ েরর  নিতকতা
কিম র অ েমাদন েম এ দ েরর ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার কায েমর িক টা
সংেশাধনী আনা হেয়েছ। 

       বিণত অব ায়, এ দ েরর 'জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না (সংেশািধত), ২০২০-২০২১ সদয় অবগিতর জ
িনেদশ েম এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং ি : বণনা মাতােবক- ০৫ ফদ।

৩১-১-২০২১

সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ িসরা ল ইসলাম
সহকারী িনয় ক

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব (অিতির  দািয় ), বােজট শাখা, বািণজ  ম ণালয়

ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০৪.৯৯.০০৫.২০.৯০/১ তািরখ: ১৭ মাঘ ১৪২৭
৩১ জা য়াির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়): 
১) ধান িনয় ক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র ( ধান িনয় ক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
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৩১-১-২০২১
মাঃ িসরা ল ইসলাম 

সহকারী িনয় ক

. ২



 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা (সংশশারিত) ২০২০-২০২১  

 

পরররশষ্ট- ‘ ’ 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্:আর্দারন ও রপ্তারন প্রিান রনয়ন্ত্রশ র দপ্তর, বারিজয র্ন্ত্রিালয়। 

 ার্ মক্রশর্রনার্.   র্ মসম্পাদনসূচ  

 

সূচশ র

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়শনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়নঅগ্রগরতপররবীক্ষ্ি, ২০২০-২০২১   র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্শ ায়ার্ মার ২য়শ ায়ার্ মা

র 

৩য়শ ায়া

র্ মার 

৪র্ মশ ায়ার্ মা

র 

কর্ার্

অজম

ন 

অ

রজম

ত

র্া

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ননরত তা রর্টিরসভা অনুরষ্ঠতসভা ৪ সংখ্যা শাখা-৪ ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ননরত তা রর্টিরসভাররসদ্ধান্তবাস্তবায়

ন 

বাস্তবারয়তরসদ্ধান্ত ৪ % স লশাখা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

২. দক্ষ্তাওননরত তারউন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজশনর(stakeholders) 

অংশগ্রহশিসভা 

অনুরষ্ঠতসভা ২ সংখ্যা শাখা-১ ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

 অজমন      

২.২ অংশীজশনরঅংশগ্রহশিসভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়তরসদ্ধান্ত ২ % স লশাখা ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা  ১০০      

অজমন      

২.৩ র্ ম তমা-

 র্ মচারীশদরঅংশগ্রহশিচা রর সংক্রান্ত 

রবরভন্ন প্ররশক্ষ্িআশয়াজন 

প্ররশক্ষ্িার্ী ৩ সংখ্যা শাখা-১ ৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন      

২.৪  র্ ম তমা-

 র্ মচারীশদরঅংশগ্রহশিসুশাসনসংক্রান্তপ্ররশ

ক্ষ্িআশয়াজন 

প্ররশক্ষ্িার্ী ৩ সংখ্যা শাখা-১ ৬০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচারপ্রতিষ্ঠায়সহায়কআইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়লওপ্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এরিাস্তিায়নএিংপ্রয় াজ্যয়েয়ত্রখসড়াপ্রণয়ন………….১০ 

৩.১ আসন্নআর্দারন নীরত আশদশশ দপ্তশরর 

কসবা সংরিষ্ট  রবষশয়  সংশশািনী/ 

সংশর্াজনীর জন্য র্ন্ত্রিালশয় প্রস্তাব কপ্ররন  

কপ্রররত প্রস্তাব  ১০ তাররখ  প্ররন  দপ্তর  ৩০.১২ 

.২০২০  

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.২০

২০ 

১০০ ১০০   র্ন্ত্রিালশয়র 

রিডব্যা  

 র্ মশালার 

রনশদ মশিার 

কপ্ররক্ষ্শত।  

অজমন      

৪. ওশয়বসাইশর্ কসবাবক্স হালনাগাদ রি..................................৮ 

৪.১কসবা সংক্রান্ত কর্াল রি 

নস্বরসমূহস্বস্বতথ্যবাতায়শন দৃশ্যর্ান রি  

তথ্য বাতায়শন 

দৃশ্যর্ানকৃত 

১ তাররখ শাখা- ৪ ৩০.১২.২০২০  লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.২০       

অজমন      



 ার্ মক্রশর্রনার্.   র্ মসম্পাদনসূচ  

 

সূচশ র

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়শনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছশরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়নঅগ্রগরতপররবীক্ষ্ি, ২০২০-২০২১   র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্শ ায়ার্ মার ২য়শ ায়ার্ মা

র 

৩য়শ ায়া

র্ মার 

৪র্ মশ ায়ার্ মা

র 

কর্ার্

অজম

ন 

অ

রজম

ত

র্া

ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.২স্বস্বওশয়বসাইশর্শুদ্ধাচারশসবাবক্সহালনা

গাদ রি 

কসবাবক্সহালনাগা

দকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০২০  

৩১.১২.২০২০  

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১  

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.৩.২১ 

 

৩০.০৬.২১     

 

 অজমন    

 

  

৪.৩স্বস্বওশয়বসাইশর্তথ্যঅরি ারশসবাবক্স

হালনাগাদ রি 

কসবাবক্সহালনাগা

দকৃত 

২ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০  

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২

১ 

 

৩০.০৬.২১     

অজমন      

 

৪.৪স্বস্বওশয়বসাইশর্রঅরভশর্াগপ্ররত ারব্য

বস্থা(GRS)কসবাবক্সহালনাগাদ রি  

 

ওশয়বসাইশর্ 

হালনাগাদকৃত 

 

২ 

 

তাররখ 

 

শাখা-৪ 

৩০.৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০  

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২

১ 

 

৩০.০৬.২১    

অজমন      

৪.৫স্বপ্রশিারদততথ্যপ্র াশ রনশদ মরশ া 

হালনাগাদ  শর ওশয়বসাইশর্প্র াশ 

 

 

হালনাগাদকৃতরন

কদ মরশ াওশয়বসা

ইশর্প্র ারশত 

 

১ তাররখ শাখা-৪ ৩০.৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০  

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

৩১.০৩.২

১ 

৩০.০৬.২১     

অজমন      

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১উত্তর্চচ মারতারল াপ্রিয়ন শর স্ব 

স্বর্ন্ত্রিালয়/রবভাশগশপ্ররি 

উত্তর্চচ মারতারল

 াশপ্রররত 

৩ তাররখ শাখা ৪  ৩০.১০.২০২০  লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১০.২০       

অজমন      

৫.২ অনলাইন রসশেশর্ অরভশর্াগ 

রনস্পরত্ত রন  

অরভশর্াগ 

রনস্পরত্তকৃত  

৩  % শাখা-৪  ১০০  লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০     

 অজমন      

৬. প্র শল্পর কক্ষ্শত্র শুদ্ধাচার...........................৬  

৬.১প্র শল্পর 

বারষ ম ক্রয়পরর ল্পনাঅনুশর্াদন 

অনুশর্ারদতক্রয়প

রর ল্পনা 

২ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা       অত্র দপ্তর হশত 

ক ান প্র ল্প 

গ্রহি  রা হয় 

না  রবিায় ৬নং 

প্রশর্াজয নয় 

 

অজমন      

 

৬.২ প্র শল্পরবাস্তবায়নঅগ্রগরতপররদশ মন/ 

পররবীক্ষ্ি 

দারখলকৃতপ্ররতশব

দন 

২ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      

৬.৩ 

প্র ল্পপররদশ মন/পররবীক্ষ্িপ্ররতশবদশনরসুপা

ররশবাস্তবায়ন 

বাস্তবায়শনরহার ২ %   লক্ষ্যর্াত্রা       

অজমন      



 

৭. ক্রয়শক্ষ্শত্র শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১রপরপএ২০০৬-এরিারা১১(২) 

ওরপরপআর২০০৮-এররবরি১৬(৬) 

অনুর্ায়ী২০১৯-২০ অর্ ম বছশরর ক্রয়-

পরর ল্পনাওশয়বসাইশর্ প্র াশ 

ক্রয়-

পরর ল্পনাওশয়ব

সাইশর্ প্র ারশত 

৩ তাররখ শাখা-১ ৩০.৯.২০  

২৬ .৬.২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.৯.২০   ২৬.৬.২১   - 

অজমন      

৭.২ ই-কর্ন্ডাশরর র্াধ্যশর্ক্রয় ার্ মসম্পাদন ই-কর্ন্ডাশর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % শাখা-১ ৫০  লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    - 

অজমন   - -  

৮. স্বচ্ছতাওজবাবরদরহশরিশালী রি…………………….১৪  

৮.১স্বস্বশসবাপ্রদানপ্ররতশ্রুরত 

(রসটিশজনস্চার্ মার) প্রিয়ন/ হালনাগাদ রি 

ও বাস্তবায়ন 

কসবাপ্রদানপ্ররতশ্রু

রত প্রিীত ও 

বাস্তবারয়ত 

৩  তাররখ শাখা-৪ ৩০.১২.২০  লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২.২০     র্রন্ত্রপররষ

দরবভাশগর

রনশদ মশিা

অনুর্ারয়

 ার্ মক্রশর্র

নার্সংশশা

িন রাহ

কয়শছ 

অজমন      

৮.২শাখা/অরিশাখা এবং অিীনস্থ 

অরিসপররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা শাখা-১ ১২ লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন      

৮.৩ শাখা/অরিশাখাএবং অিীনস্থ 

অরিশসরপররদশ মনপ্ররতশবদশনরসুপাররশবাস্ত

বায়ন 

পররদশ মনপ্ররতশবদ

কনরসুপাররশবাস্ত

বারয়ত 

২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৪সরচবালয়রনশদ মশর্ালা২০১৪অনুর্ায়ীনরর্

রশেরিরবন্যাস রি 

নরর্শেরিরবন্যাস

কৃত 

২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৫ কেরিরবন্যাসকৃতনরর্রবনষ্ট রি নরর্রবনরষ্টকৃত ২ % শাখা-১ ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গিশুনানী আশয়াজন  প্রারতষ্ঠারন  

গিশুনানী 

আশয়ারজত 

৩ সংখ্যা শাখা-১ ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      



 

৯.শুদ্ধাচারসংরিষ্টএবংদুনীরতপ্ররতশরাশিসহায় অন্যান্য ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রারি ার রভরত্তশত নুযনতর্ পাঁচটি  ার্ মক্রর্) 

৯.১কসবাগ্রহীতাশদর সুরবিাশর্ ম Chat 

Box for Query and 

Complain  System চালু রি 

 ার্ মক্রর্ 

চালু রন  

৩ তাররখ শাখা-৪ ৩১.০৫.২০২১  লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১.৫.২০২১   বারিজয 

র্ন্ত্রিালয় 

 র্তম  

আশয়ারজত 

 র্ মশালার 

রিডব্যাশ র 

রনশদ মশনার 

কপ্ররক্ষ্শত 

ননরত তা 

 রর্টির 

অনুশর্াদন 

সাশপশক্ষ্ 

৯.৫সংশশাি

ন রাহশয়শছ

। 

অজমন      

৯.২কসবাগ্রহীতার আশবদন দ্রুত রনষ্পরত্তর 

লশক্ষ্য Pending Warning 

System চালু রন 

 ার্ মক্রর্ 

চালু রন 

৩ তাররখ  শাখা-৪ ৩১.০৫.২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১.৫.২০২১   

অজমন      

৯.৩  কসবা সংরিষ্ট নতুন জাররকৃত  

অরিস আশদশ রবজ্ঞরপ্ত সম্পশ ম 

অবরহত রশনর জন্য 

কসবাগ্ররহতারআইরডশত কনাটিরিশ শন 

চালু রি 

 ার্ মক্রর্ 

চালু রন 

৩ তাররখ  শাখা- ৪ ৩১.০৫.২০২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১.৫.২০২১   

অজমন      

৯.৪ কসবাগ্রহীতাশদর রনশয়  দপ্তশরর 

রসটিশজন চার্ মার সম্পশ ম অবরহত রি 

সভা আশয়াজন  রা 

সভা আশয়াজন   ৩ সংখ্যা  শাখা- ৪ ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১   

অজমন      

৯.৫  দপ্তশররOLMকসবা সম্পশ ম 

কসবাগ্ররহতাশদর অবরহত রশির জন্য 

রলিশলর্ ও ব্ররশয়ার রবতরন  

রলিশলর্ 

রবতরনকৃত  

৩ সংখ্যা   শাখা ৪  ২  লক্ষ্যর্াত্রা ২০০০  ২০০০  ২০০০  ২০০০    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য পুরস্কারপ্রদান..............................৩  

 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং  

পুরস্কার প্রাপ্তশদর তারল া ওশয়বসাইশর্ 

প্র াশ 

 প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ শাখা-৪ ২৫.০৬ .২১  লক্ষ্যর্াত্রা    ২৫.০৬ .২১    

অজমন      

১১.  র্ ম-পররশবশউন্নয়ন..........................................................২ 

১১.১  র্ ম-পররশবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরি/টিওএন্ডইভুি অশ শজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রি/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ) 

উন্নত  র্ ম-

পররশবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

শাখা ১  ৪টি 

৩০.৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০  

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

৩০.৯.২০২০ 

 

১ 

৩১.১২.২০

২০  

 

১ 

৩১.০৩.২০

২১ 

 

১ 

৩০.০৬.২০

২১ 

   

অজমন      

১২. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................৩  

১১.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় অন্তমভুি 

রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ বাস্তবায়শনর জন্য 

বরাদ্দকৃত অশর্ মরআনুর্ারন  পররর্াি 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩  লক্ষ্ 

র্া া 

শাখা-১ ১.৫ লক্ষ্যর্াত্রা    ১.৫    

অজমন      

১৩ . পররবীক্ষ্িওমূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১দপ্তর/সংস্হা  র্তম  প্রিীত                                          

জাতীয়শুদ্ধাচারশ ৌশল র্ ম-পরর ল্পনা, 

প্রিীত র্ ম-

পরর ল্পনাআপ

২ তাররখ শাখা-৪ ১০.০৮.২০  লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৮.২০        

অজমন      



২০১৯-২০স্ব স্ব র্ন্ত্রিালয় এবং 

ওশয়বসাইশর্ আপশলাড রি 

কলাডকৃত 

১৩.২রনি মাররতসর্শয়নত্রর্ারস পররবীক্ষ্িপ্র

রতশবদনসংরিষ্ট র্ন্ত্রিালয়/রবভাশগ দারখল 

ও স্ব স্ব ওশয়বসাইশর্ আপশলাড রি 

নত্রর্ারস প্ররতশব

দনদারখলকৃত ও 

আপশলাডকৃত 

২ সংখ্যা শাখা-৪  

৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

 

১ 

 

১ 

 

১    

অজমন      

১৩.৩ আওতািীন আঞ্চরল /র্াঠ পর্ মাশয়র 

 ার্ মালয়  র্তম  

দারখলকৃতজাতীয়শুদ্ধাচারশ ৌশল র্ ম-

পরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্িপ্ররতশবদশনরওপররিডব্যা প্রদা

ন 

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ  

- 

 

-  

লক্ষ্যর্াত্রা       র্াঠপর্ মাশয়জনব

লসং র্র্া ায়

 র্ মপরর ল্পনাপ্র

িয়ন রা হয়রন 

রবিায় ১২.৩ 

প্রশর্াজয নয়।  

অজমন      

 

 


